! - Kaalay laتطوير المفاهيم وتقييم برامج األطفال والشباب الترفيهية من أجل الالجئين الشبان ومعهم
"! "Kaalay laباللغة الصومالية ،أو "! "Komm mitباللغة األلمانية أو "تعا َل معنا!" باللغة العربية .الغرض من عنوان المشروع
المذكور تشجيع األطفال والشباب الذين يعيشون حياة مختلفة تمامًا ويسيرون في طرق الجئين مختلفة على االشتراك في البرامج
الترفيهية في الضواحي أو في يوم المشروعات .وبذلك يمكنهم اكتساب خبرات إيجابية وتقوية سماتهم الشخصية.
يعرض شركاء المشروعات من  2016إلى  2018في مجال الخدمات االجتماعية المجانية لألطفال والشباب (مثل الخدمات
االجتماعية المفتوحة للشباب ،والتعليم الثقافي لألطفال والشباب ،وجمعية بيوت الشباب األلمان ،وجمعيات الشباب) ،والكنائس
والمدارس في شمال الراين وستفاليا البرامج الترفيهية التالية التي تدخل في اسم المشروع ذاته وهو "!:– "Kaalay la
-

برنامج كرة القدم الترفيهي
مخيم اللغات
المخيم الصيفي
مشروع السيرك
استكشاف المدينة
مخيم التدريب للمتدربين من مخيم إجازات ثقافي

يتم التخطيط لمشروعات إضاف ية ويمكن طلبها من جمعية transfer e.V.
تستهدف جميع األنشطة الترفيهية الالجئين غير المصحوبين بذويهم والمصحوبين بهم الذين تتراوح أعمارهم بين  6أعوام و 16عامًا
وكذلك األطفال والشباب من ألمانيا .من المقرر تعديل البرامج الترفيهية لتلبي احتياجات الالجئين الشبان وتعزيز التبادل الثقافي.
يستكمل هذا المشروع ندوات وبرامج تدريب ودعم أخرى من أجل الطاقم التعليمي .ستتناول هذه البرامج اإلطار القانوني وقضايا
اللغة والصدمات النفسية وجوانب التبادل الثقافي.
سوف يشرف فريق من جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية على العملية بأكملها ويقيّمون األنشطة الترفيهية المنفّذة باستخدام المناهج
النوعية والكمية .و سوف تخضع النتائج المستخرجة من الممارسة والبحث للنقاش في نهاية المشروع في اجتماع يعقد لذلك .الغرض
من النتائج تقديم عروض مثالية.
تتولى جمعية  transfer e.V.تنسيق برنامج "! "Kaalay laبكولونيا .حيث تتولى مؤسسة الرعاية االجتماعية بشمال الراين وستفاليا
رعاية المشروع.
إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن األنشطة الترفيهية أو أهداف المشروع أو المفهوم العام له ،فرجا ًء ال تتردد في االتصال بنا!
transfer e.V.
معلومات االتصال :د .فيرنر مولر ،ياسمين كورال ،لينا شولت ميشيلز ،أونا كليمان
Grethenstraße 30, 50739 Cologne
هاتف+49 )0(221 9592 190 :
فاكس+49 )0(221 9592 193 :
البريد اإللكتروني ،werner.mueller@transfer-ev.de :و  ،kural@transfer-ev.deو،kliemann@transfer-ev.de
وschulte -michels@transfer-ev.de
الموقع اإللكترونيww.transfer-ev.de :

